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ITALIENSKE SJØER - Garda, Como og Lago Maggiore Tur 44

I Italia, på sørsiden av alpene, ligger flere sjøer. De er omgitt av høye fjell mot nord og frukt-
bart landskap mot sør. På denne turen besøkes flere av sjøene og også med båttur på 2 av 
dem. Vi starter med Gardasjøen som ligger lengst øst og videre til Comosjøen før vi kommer 
til Lago Maggiore. Under oppholdet her tar vi også en tur til Luganosjøen. Vi benytter Color 
Line Oslo - Kiel tur/retur på reisen. 

Verbania

Desenzano

Isola bella, Lago Maggiore

Sirmione

Dag 1: Trøndelag - Oslo / Kiel 
Tidlig avreise fra Trøndelag. Frokost på 
Alvdal og kl. 14.00 avreise med Color 
Lines ferje til Kiel. Lunsjbord ombord 
etter avgang og overnatting i innvendig 
dobbeltlugar.

Dag 2: Kiel - Schweinfurt 
Frokost ombord før ankomst Kiel kl. 
10.00. Turen går sørover på tyske fine 
motorveger forbi Hannover, Kassel, Fulda 
og frem til Schweinfurt for overnatting på 
Hotel Mercure am Maininsel.

Dag 3: Schweinfurt - Desenzano, Gardasjøen 
Vi fortsetter sørover forbi München og 
frem til Østerrike ved Kufstein. Videre 
forbi Tyrols hovedstad Innsbruck, over 
Brennerpasset og til Italia. Vi kjører frem 
til Desenzano i sørenden av Gardasjøen. 
Her blir det overnatting i 3 netter på Hotel 
Bonotto.

Dag 4: Desenzano, utflukt 
Vi tar en båttur på Gardasjøen fra Sirmio-
ne og til byen Garda. Etter et opphold her 
blir det besøk på en vingård hvor vi smaker 
på gode viner.

Dag 5: Desenzano, iro 
Denne dagen tilbringes iro, og på egen 
hånd. På kvelden blir det middag på re-
staurant litt sør for byen.

Dag 6: Desenzano - Comosjøen - Verbania 
Vi forlater Gardasjøen og kjører mot vest 
over den frodige Posletten mot Milano. 
Her tar vi vegen nordover og vi kjører 
langs Comosjøen. På ettermiddagen blir 
det et opphold her før vi kjører til Ver-
bania som ligger på vestsiden av Lago 
Maggiore. Her skal vi bo i 3 netter på 
Verbania Hotel II Chiostro.

Dag 7: Verbania, båttur 
Vi tar en båttur på Lago Maggiore og besø-
ker en av de Borromeiske øyer, Isola Bella. 
På øya finnes flotte byggverk og parkan-
legg. Ettermiddagen til egen disposisjon.

Dag 8: Verbania, utflukt Luganosjøen 
Vi tar ferje over Lago Maggiore og kjører 
frem til Lugano som ligger fint til på nord-
siden av sjøen i Sveits. Luganosjøen ligger 
både i Italia og Sveits.

Dag 9: Verbania - Freiburg 
Vi forlater Verbania og kjører på vestsiden 
av Lago Maggiore til Locarno som ligger 
i Sveits. Videre over St.Gotthardpasset 
og langs Vierwaldstättersjøen og Luzern. 
Grensa til Tyskland passeres ved Basel. Vi 
kjører frem til Freiburg og overnatting på 
InterCity Hotel.

Dag 10: Freiburg - Hildesheim 
Vi fortsetter nordover Tyskland. Etter å ha 

passert Frankfurt og Kassel, kjører vi 
til Hildesheim for overnatting på hotell 
Novotel sentralt i byen.

Dag 11: Hildesheim - Kiel / Oslo 
På formiddagen kjører vi nordover til Kassel. 
Kl. 14.00 avreise med Color Lines til Oslo. 
Lunsjbuffet ombord og overnatting i inn-
vendig dobbeltlugar.

Dag 12: Oslo - Trøndelag 
Frokost ombord før ankomst Oslo kl. 10.00. 
Turen går nordover Østerdalen og turens 
siste middag er på Alvdal. Retur til Trøndelag 
på kvelden.

Avreisedato: 23.9
Avreisetidspunkt: Alt. 1,  side 2
Prisen inkluderer:
• Color Line Oslo - Kiel tur/retur
• 9 hotellovernattinger
• 12 frokost
• 2 lunsj
• 10 middag
• Vinsmaking
• 2 båtturer

12 DAGER kr 14.780,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.900,-
Tillegg singellugar, tur/retur kr 980,-
Tillegg lugar med vindu, tur/retur kr 450,- per person

Hildesheim


